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Εργαλείο μζτρθςθσ τθσ Συμμετοχισ του παιδιοφ ςτθν Κακθμερινι Ζωι 

Περιγραφι: Σο Εργαλείο μζτρθςθσ τθσ υμμετοχισ του παιδιοφ ςτθν Κακθμερινι Ηωι είναι ζνα αυτοαναφερόμενο  εργαλείο μζτρθςθσ που ςυμπλθρϊνεται 
από τουσ γονείσ μικρϊν παιδιϊν με ςκοπό να περιγράψει και να αξιολογιςει τθ ςυμμετοχι των παιδιϊν ςε οικογενειακζσ και ψυχαγωγικζσ δραςτθριότθτεσ 
κακϊσ και ςτθν αυτοφροντίδα.  

Οδθγίεσ για γονείσ: 
Ενδιαφερόμαςτε για τθν ςυμμετοχι του παιδιοφ ςασ ςε κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ θ αλλθλεπίδραςθ με τουσ άλλουσ ανκρϊπουσ, το παιχνίδι και θ 
αυτοεξυπθρζτθςθ. 
Θα κζλαμε το άτομο που κα ςυμπλθρϊςει το ερωτθματολόγιο να είναι ο γονιόσ του παιδιοφ ι ο φροντιςτισ του, ο οποίοσ είναι μαηί με το παιδί 
κακθμερινά και το γνωρίηει καλά. 
Θα ςασ δοκοφν δφο Μζρθ (Μζροσ 1: Συμμετοχι ςε Οικογενειακζσ και Ψυχαγωγικζσ Δραςτθριότθτεσ - και Μζροσ 2: Συμμετοχι ςτθν Αυτοφροντίδα). Για 
κάκε μζροσ, παρζχονται μια ςειρά επιλογϊν για τθν απάντθςι ςασ ςχετικά με τθ ςυμμετοχι του παιδιοφ ςασ. Για κάκε ερϊτθςθ, παρακαλείςκε να 
ςθμειϊςετε τθν κατάλλθλθ απάντθςθ. Οι οριςμοί των απαντιςεων παρζχονται ωσ οδθγοί για να ςασ βοθκιςουν να επιλζξετε τθν καταλλθλότερθ απάντθςθ 
για το παιδί ςασ. 

Μζροσ πρϊτο: Συμμετοχι ςε Οικογενειακζσ και Ψυχαγωγικζσ Δραςτθριότθτεσ 

ασ ηθτείται να βακμολογιςετε τα πεδία για τθ υμμετοχι ςε Οικογενειακζσ και Ψυχαγωγικζσ Δραςτθριότθτεσ ςε δφο κλίμακεσ: 1) Πόςο ςυχνά ςυμμετζχει 
το παιδί ςασ ςτθ δραςτθριότθτα και 2) Πόςο πιςτεφετε ότι το παιδί ςασ ευχαριςτιζται με τθ δραςτθριότθτα αυτι. Παραδείγματα παρζχονται για κάποιεσ 
δραςτθριότθτεσ όπωσ «οικογενειακζσ δραςτθριότθτεσ ςτο ςπίτι». Σο παιδί ςασ δε χρειάηεται να ςυμμετζχει ςε όλα τα παραδείγματα. Παρακαλείςκε να 
βακμολογιςετε τθ ςυμμετοχι του παιδιοφ ςασ λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τθν ευρφτερθ κατθγορία «οικογενειακζσ δραςτθριότθτεσ ςτο ςπίτι». Αν το παιδί ςασ 
δεν ζχει ςυμμετάςχει ποτζ ςε κάποιου είδουσ δραςτθριότθτα, θ απάντθςθ που αφορά ςτο πόςο το παιδί ςασ ευχαριςτιζται με τθ δραςτθριότθτα 
βακμολογείται ωσ «Δεν Εφαρμόηεται» (ΔΕ)  

Ακολουκοφν οι απαντιςεισ για τισ δφο κλίμακεσ: 

Πόςο ςυχνά: Πόςο το παιδί ςασ ευχαριςτιζται με τθ δραςτθριότθτα: 

5 
Πολφ ςυχνά - το παιδί ςασ ςυμμετζχει πάντα ςτθ δραςτθριότθτα (με κάκε 
ευκαιρία) 

5 Πάρα πολφ - το παιδί ςασ λατρεφει τθ δραςτθριότθτα 

4 Συχνά - το παιδί ςασ ςυμμετζχει τακτικά ςτθ δραςτθριότθτα 4 Πολφ - ςτο παιδί ςασ αρζςει πολφ θ δραςτθριότθτα 

3 Μια ςτο τόςο - το παιδί ςασ ςυμμετζχει μερικζσ φορζσ ςτθ δραςτθριότθτα 3 Κάπωσ - ςτο παιδί ςασ απλά αρζςει θ δραςτθριότθτα 

2 Σχεδόν ποτζ - το παιδί ςασ ςυμμετζχει ςπάνια ςτθ δραςτθριότθτα 2 Λίγο - το παιδί ςασ κάνει τθ δραςτθριότθτα χωρίσ να το ενοχλεί 

1 Ποτζ - το παιδί ςασ δε ςυμμετζχει ποτζ ςτθ δραςτθριότθτα 1 Κακόλου - του παιδιοφ ςασ δεν του αρζςει θ δραςτθριότθτα 
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Το παιδί ςασ ςυμμετζχει με αςφάλεια ςε: Πόςο ςυχνά; 
Πόςο πιςτεφετε ότι το παιδί ςασ ευχαριςτιζται με τθ 

δραςτθριότθτα; 

 Πολφ 
ςυχνά 

5 

Συχνά 
 

4 

Μια ςτο 
τόςο 

3 

Σχεδόν 
ποτζ 

2 

Ποτζ 
 

1 

Πάρα πολφ 
 

5 

Πολφ 
 

4 

Κάπωσ 
 

3 

Λίγο 
 

2 

Κακόλου 
 

1 

 
ΔΕ 

ΣΥΜ1. Οικογενειακζσ δραςτθριότθτεσ ςτο 
ςπίτι όπωσ δουλειζσ, φαγθτό, 
παρακολοφκθςθ τθλεόραςθσ, ςυμμετοχι ςε 
ςυηθτιςεισ, εορταςτικά ζκιμα 

           

χόλια:  
 

ΣΥΜ2. Οικογενειακζσ εξόδουσ όπωσ ψϊνια, 
κρθςκευτικζσ εκδθλϊςεισ, βιβλιοκικθ, 
επιςκζψεισ ςε οικογζνεια και φίλουσ 

           

χόλια: 
 

ΣΥΜ3. Παιχνίδι ςε εςωτερικό χϊρο με 
ενιλικεσ 

           

χόλια: 
 

ΣΥΜ4. Παιχνίδι ςε εςωτερικό χϊρο με 
παιδιά 

           

χόλια: 
 

ΣΥΜ5. Παιχνίδι ςε εξωτερικό χϊρο με 
ενιλικεσ 

           

χόλια: 
 

ΣΥΜ6. Παιχνίδι ςε εξωτερικό χϊρο με παιδιά            

χόλια: 
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Το παιδί ςασ ςυμμετζχει με αςφάλεια ςε: Πόςο ςυχνά; 
Πόςο πιςτεφετε ότι το παιδί ςασ ευχαριςτιζται με τθ 

δραςτθριότθτα; 

 Πολφ 
ςυχνά 

5 

Συχνά 
 

4 

Μια ςτο 
τόςο 

3 

Σχεδόν 
ποτζ 

2 

Ποτζ 
 

1 

Πάρα 
πολφ 

5 

Πολφ 
 

4 

Κάπωσ 
 

3 

Λίγο 
 

2 

Κακόλου 
 

1 

 
ΔΕ 

ΣΥΜ7. Ήςυχεσ ψυχαγωγικζσ δραςτθριότθτεσ 
όπωσ ηωγραφικι, παιχνίδια με κάρτεσ, 
διάβαςμα βιβλίων, κομπιοφτερ/βίντεο 
παιχνίδια, τζχνεσ και χειροτεχνίεσ 

           

χόλια: 
 

ΣΥΜ8. Οργανωμζνα μακιματα, 
προςαρμοςμζνεσ ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ, 
και ομάδεσ παιχνιδιοφ όπωσ κολφμπι, 
χορόσ/δθμιουργικι κίνθςθ, μακιματα μαηί με 
τουσ γονείσ 

           

χόλια: 
 

ΣΥΜ9. Ενεργθτικζσ ψυχαγωγικζσ 
δραςτθριότθτεσ όπωσ τρίκυκλο, κολφμπι, 
τρζξιμο ζξω, ςκαρφάλωμα ςτα όργανα 
παιδικισ χαράσ   

           

χόλια: 
 

ΣΥΜ10. Ψυχαγωγικζσ εξόδουσ όπωσ 
επίςκεψθ ςτον ηωολογικό κιπο, παιδικό 
μουςείο, τςίρκο, ςυναυλίεσ 

           

χόλια: 
 

ΣΥΜ11. Κοινωνικζσ δραςτθριότθτεσ όπωσ 
ςυναντιςεισ παιδιϊν για παιχνίδι, πάρτι  

           

χόλια: 
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Μζροσ δεφτερο: Συμμετοχι ςτθν Αυτοφροντίδα 

ε αυτό το μζροσ ςασ ηθτείται να βακμολογιςετε κατά πόςο το παιδί ςασ ΤΜΜΕΣΕΧΕΙ Ε μερικζσ δραςτθριότθτεσ τθσ κακθμερινότθτασ όπωσ 
θ ςίτιςθ και θ ζνδυςθ. 
Οι 5 παρακάτω απαντιςεισ περιγράφουν διαφορετικοφσ τρόπουσ που το παιδί εκτελεί δραςτθριότθτεσ ςτθν κακθμερινότθτα. Χρθςιμοποιοφμε 
αυτό το ερωτθματολόγιο για τα παιδιά που μακαίνουν να κάνουν τισ δραςτθριότθτεσ. Δεν περιμζνουμε από το παιδί ςασ να μπορεί να 
ολοκλθρϊςει όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ. Κάποιεσ από τισ δραςτθριότθτεσ μπορεί να χρειάηονται τθ βοικεια ενόσ άλλου ατόμου, ενϊ ςε κάποιεσ 
άλλεσ μπορεί να απαιτείται βοικεια για λόγουσ αςφαλείασ. Επίςθσ, γνωρίηουμε ότι μερικά παιδιά μπορεί να χρθςιμοποιοφν ειδικό εξοπλιςμό, 
βοθκιματα βάδιςθσ, ι να φοράνε ορκϊςεισ/νάρκθκεσ για να εκτελζςουν αυτζσ τισ δραςτθριότθτεσ. Δεν πειράηει αν το παιδί ςασ χρθςιμοποιεί 
ειδικό εξοπλιςμό για να ολοκλθρϊςει τθ δραςτθριότθτα. 
 
Διαβάηοντασ τισ περιγραφζσ παρακάτω, κα διαπιςτϊςετε ότι υπάρχουν δφο κφρια κζματα να ςκεφτείτε κακϊσ απαντάτε ςτισ ερωτιςεισ: 

 Χρειάηεται το παιδί ςασ τθ βοικεια ενόσ άλλου ατόμου για να εκτελζςει τθ δραςτθριότθτα; 

 Σο παιδί ςασ εκτελεί τθ δραςτθριότθτα τισ περιςςότερεσ φορζσ – δθλαδι – μπορεί πάντα να τθν κάνει εκτόσ από εξαιρετικζσ 
περιςτάςεισ; 

 
Οι πζντε επιλογζσ και θ περιγραφι τουσ είναι οι εξισ: 

Επιλογι 
 

Περιγραφι 

5 Ναι, κάνει τθν δραςτθριότθτα με ςυνζπεια 
Σο παιδί εκτελεί τθ δραςτθριότθτα μόνιμα ςτθν κακθμερινότθτα χωρίσ τθ βοικεια 
άλλου ατόμου. 

4 Ναι, κάνει τθ δραςτθριότθτα χωρίσ ςυνζπεια 
Σο παιδί εκτελεί τθ δραςτθριότθτα χωρίσ τθ βοικεια άλλου ατόμου αλλά δεν 
πετυχαίνει ι δεν ζχει το κίνθτρο να τθν κάνει μόνο του όλθ τθν ϊρα. 

3 Ναι, με βοικεια για μζροσ τθσ δραςτθριότθτασ 
Σο παιδί εκτελεί μζροσ τθσ δραςτθριότθτασ μόνο του αλλά χρειάηεται βοικεια από 
κάποιον άλλο για να τθν ολοκλθρϊςει. 

2 Ναι, με ςυνεχι βοικεια 
Σο παιδί βοθκάει ςτθ δραςτθριότθτα αλλά χρειάηεται βοικεια από άλλο άτομο 
κακ’όλθ τθ διάρκειά τθσ. 

1 Όχι, αδυνατεί 
Σο παιδί δεν εκτελεί τθ δραςτθριότθτα. Ο φροντιςτισ εκτελεί τθν δραςτθριότθτα για 
το παιδί. 
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Το παιδί ςασ …….. 
 

Ναι, κάνει τθν 
δραςτθριότθτα με 

ςυνζπεια 
5 

Ναι, κάνει τθν 
δραςτθριότθτα χωρίσ 

ςυνζπεια 
4 

Ναι, με βοικεια για 
μζροσ τθσ 

δραςτθριότθτασ 
3 

Ναι, με ςυνεχι 
βοικεια 

 
2 

Όχι, δεν κάνει τθν 
δραςτθριότθτα 

 
1 

ΣΥΜ12. Τρώει τροφέσ που 
πιάνονται με το χέρι 

     

χόλια: 

 

ΣΥΜ13. Τρώει με κουτάλι θ πιροφνι      

χόλια: 

 

ΣΥΜ14. Πίνει από μπουκάλι θ 
κοφπα 

     

χόλια: 

 

ΣΥΜ15. Ντφνει το πάνω μέροσ του 
ςώματοσ του 

     

χόλια: 

 

ΣΥΜ16. Ντφνει το κάτω μέροσ του 
ςώματοσ του 

     

χόλια: 

 

ΣΥΜ17. Κάνει μπάνιο/καιαρίζεται 
και φροντίζει τον εαυτό του 

     

χόλια: 

 

ΣΥΜ18. Χρηςιμοποιεί το γιογιό θ 
την τουαλέτα 

     

χόλια: 
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Οδθγίεσ για Θεραπευτζσ: 

Βακμολόγθςθ: 

 Για τθ υχνότθτα τθσ υμμετοχισ ςτισ Οικογενειακζσ και Ψυχαγωγικζσ Δραςτθριότθτεσ: Ακροίςτε τισ ακατζργαςτεσ βακμολογίεσ των 11 

απαντθτικϊν επιλογϊν και χρθςιμοποιιςτε τον πίνακα μετατροπισ (Πίνακασ 1) για τον κακοριςμό τθσ  κλιμακωτισ βακμολογίασ του παιδιοφ. 

 Για τθν Ευχαρίςτθςθ  τθσ υμμετοχισ ςτισ Οικογενειακζσ και Ψυχαγωγικζσ Δραςτθριότθτεσ: Τπολογίςτε το μζςο όρο των ακατζργαςτων 

βακμολογιϊν των 11 απαντθτικϊν επιλογϊν και χρθςιμοποιιςτε τισ  επιλογζσ απόκριςθσ ωσ οδθγό για τθν ερμθνεία τθσ ςυνολικισ ευχαρίςτθςθσ. 

Καμία μετατροπι δεν είναι απαραίτθτθ για τθ βακμολογία τθσ ευχαρίςτθςθσ.  

 Για τθ ςυμμετοχι ςτθν Αυτοφροντίδα:  Ακροίςτε τισ ακατζργαςτεσ βακμολογίεσ των 7 απαντθτικϊν επιλογϊν και χρθςιμοποιιςτε τον πίνακα 

μετατροπισ (Πίνακασ 2) για τον κακοριςμό τθσ  κλιμακωτισ βακμολογίασ ςχετικά με τα μικρά παιδιά με εγκεφαλικι παράλυςθ 

Μθ-ςυμπλθρωμζνεσ απαντιςεισ: 

 Οι κεραπευτζσ ενκαρρφνονται να αναςκοποφν το αξιολογθτικό εργαλείο μαηί με τουσ γονείσ για τθν ελαχιςτοποίθςθ των μθ-

ςυμπλθρωμζνων απαντιςεων. Ωςτόςο, αν υπάρχουν μθ-ςυμπλθρωμζνεσ απαντιςεισ, παρακαλείςκε να αναφζρεςτε ςτουσ ακόλουκουσ 

κανόνεσ: 

o Αν μία ι δφο απαντιςεισ δεν ζχουν ςυμπλθρωκεί, υπολογίςτε τθ μζςθ βακμολογία των ςυμπλθρωμζνων απαντιςεων και εκχωριςτε 

αυτι τθν τιμι για τθν/τισ μθ-ςυμπλθρωμζνθ/-εσ απάντθςθ/-εισ. 

o Αν περιςςότερεσ από δφο απαντιςεισ δεν ζχουν ςυμπλθρωκεί, μθν υπολογίςετε τθν κλιμακωτι βακμολογία. Θ βακμολογία των 

ςυμπλθρωμζνων απαντιςεων μπορεί να λθφκεί υπ’ όψιν για τον ςχεδιαςμό αναγκαίων υπθρεςιϊν. 

Συνεργαςία με τουσ γονείσ: 

 Οι κεραπευτζσ ενκαρρφνονται να αναςκοποφν τα ςχόλια των γονιϊν μζςα ςτο ερωτθματολόγιο, να ςυηθτοφν τισ προτεραιότθτεσ και τισ 

ανθςυχίεσ τουσ και να αποφαςίηουν ςχετικά με υπθρεςίεσ και δυνατότθτεσ ςτιριξθσ ςτισ οποίεσ κα πρζπει να δίνεται ιδιαίτερθ προςοχι 

προκειμζνου να καλφπτονται οι ανάγκεσ του παιδιοφ και των γονιϊν. Οι κεραπευτζσ μποροφν να χρθςιμοποιοφν το παρακάτω πεδίο για να 

καταγράφουν τισ ςθμειϊςεισ τουσ.    

Σθμειϊςεισ από τθ ςυηιτθςθ Θεραπευτι και Γονζα: 
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Πίνακεσ Μετατροπισ 

Πίνακασ 1. Πίνακασ Μετατροπισ για τθ υχνότθτα υμμετοχισ ςτισ Οικογενειακζσ 
και Ψυχαγωγικζσ Δραςτθριότθτεσ 

 Πίνακασ 2. Πίνακασ Μετατροπισ για τθ υμμετοχι ςτθν Αυτοφροντίδα 

Άκροιςμα 
Ακατζργαςτθσ 
Βακμολογίασ 

Κλιμακωτι 
Βακμολογία 

Άκροιςμα 
Ακατζργαςτθσ 
Βακμολογίασ 

Κλιμακωτι 
Βακμολογία 

Άκροιςμα 
Ακατζργαςτθσ 
Βακμολογίασ 

Κλιμακωτι 
Βακμολογία 

 Άκροιςμα 
Ακατζργαςτθσ 
Βακμολογίασ 

Κλιμακωτι 
Βακμολογία 

Άκροιςμα 
Ακατζργαςτθσ 
Βακμολογίασ 

Κλιμακωτι 
Βακμολογία 

Άκροιςμα 
Ακατζργαςτθσ 
Βακμολογίασ 

Κλιμακωτι 
Βακμολογία 

55 100.0 40 54.1 25 37.7  35 100.0 25 66.6 15 42.0 
54 88.2 39 52.8 24 36.6  34 90.2 24 64.4 14 39.5 
53 80.9 38 51.7 23 35.3  33 84.7 23 62.0 13 36.9 
52 76.6 37 50.6 22 34.0  32 81.4 22 59.5 12 34.0 
51 73.2 36 49.5 21 32.6  31 78.8 21 57.1 11 30.6 
50 70.5 35 48.4 20 31.3  30 76.7 20 54.5 10 26.5 
49 68.2 34 47.4 19 29.7  29 74.6 19 52.1 9 21.2 
48 66.1 33 46.3 18 28.1  28 72.7 18 49.6 8 12.8 
 47 64.2 32 45.3 17 26.4  27 70.7 17 47.0 7 0.0 
46 62.5 31 44.3 16 24.4  26 68.8 16 44.5   
45 60.9 30 43.2 15 22.2        

44 59.4 29 42.2 14 19.5  ΤΕΛΙΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ Άκροιςμα Βακμολογιϊν Κλιμακωτι βακμολογία 

43 57.9 28 41.1 13 16.1  Μζροσ 1: υχνότθτα   
42 56.6 27 39.9 12 10.3  Μζροσ 1: Ευχαρίςτθςθ  Δεν εφαρμόηεται 
41 55.3 26 38.9 11 0.0  Μζροσ 2: Αυτοφροντίδα   

 

Ευχαριςτίεσ: Θ μελζτθ του εργαλείου μζτρθςθσ υποςτθρίχκθκε από τα Καναδικά Ινςτιτοφτα Ζρευνασ τθσ Τγείασ (MOP 81107) και το Αμερικανικό 

Τπουργείο Παιδείασ, Εκνικά Ινςτιτοφτα Ζρευνασ Αναπθρίασ και Αποκατάςταςθσ (Θ133G060254).   

Οι ςυγγραφείσ αναγνωρίηουν τθν ςυμβολι του Stephen M. Haley για το ζργο του ωσ ςυγγραφζα, ςε ςυνεργαςία με τον Robert J. Palisano και τθν 
Sally Westcott McCoy, πάνω ςτο Pediatric Physical Therapy Outcomes Management System (PPT- OMS). Σο εργαλείο μζτρθςθσ υμμετοχι του 
παιδιοφ ςτθν Κακθμερινι Ηωι είναι εμπνευςμζνο από τα τμιματα τθσ Αυτοεξυπθρζτθςθσ και τθσ υμμετοχισ του Early Movement Outcomes 
Program του PPT- OMS. Οι ςυγγραφείσ επιπλζον επεκτείνουν τθν ευγνωμοςφνθ τουσ ςτισ δομζσ παιδιατρικισ αποκατάςταςθσ, ςτουσ κεραπευτζσ και 
ςτισ οικογζνειεσ που ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα. 
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